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Onderwerp
Gebruik zeer dieronvriendelijke methodes bij de ganzenjacht

Aan de leden van Provinciale Staten
Toelichting vragensteller
De Partij voor de Dieren heeft beeldmateriaal ontvangen m.b.t. het gebruik van zeer
dieronvriendelijke methoden om ganzen te doden. Bijgaand de link naar het filmpje:
https://drive.google.com/file/d/1FKJCYEI6vqG4MKi6_nTuh3RcrSbd5ONQ/view
Toelichting bij vraag 8
De Caring Vets geven in een recente brief aan Gedeputeerde Staten o.a. het
volgende aan:
‘Het doden van gewonde knobbelzwanen (en overige grote vogels) met slag- snij- of
steekwapens is een zeer ernstige en onaanvaardbare aantasting van het
dierenwelzijn, dat gepaard gaat met een pijnlijk onnodig langzaam lijden bij het volle
bewustzijn waarbij bewustzijnsverlies of de dood niet direct intreden. Bovendien wordt
extra stress en lijden veroorzaakt doordat de grote dieren handmatig in bedwang
worden gehouden en gefixeerd. Een eerder rapport van de Raad voor
Dierenaangelegenheden, “Verkorte zienswijze over vang- en dodingsmethoden” wijst
het gebruik van slag-, snij- of steekwapens voor zwanen en ganzen om die reden dan
ook af en ziet dit als een ernstige aantasting van het dierenwelzijn. Voor
(slacht)ganzen is dit volgens de Raad – volgens EFSA-regels – enkel toegestaan als
de ganzen al verdoofd zijn en mag dan alleen worden uitgeoefend door vaklieden die
hierin getraind zijn.’
1.

Bent u bekend met het gebruik van levende lokganzen, die zijn vastgebonden bij de
jacht op ganzen en de wijze van huisvesting?
Antwoord
Wij hebben bij ontheffing toestemming verleend voor het gebruik van levende ganzen
als lokvogels en zijn ervan op de hoogte dat hiervan gebruik wordt gemaakt.
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2.

Deelt u onze mening dat dit een zeer dieronvriendelijke methode is en veel leed met
zich meebrengt? Zo nee, waarom niet?
Antwoord
Wij delen uw mening niet. De inzet van lokmiddelen vindt plaats om de ganzen binnen
bereik van het geweer te krijgen. Bij een schot op korte afstand is de kans op dodelijk
treffen groter - en daarmee de kans op dierenleed kleiner - dan bij een schot op
grotere afstand. Ten aanzien van de lokganzen merken wij het volgende op. Voor het
houden van dieren gelden de eisen die voortvloeien uit de Wet dieren. Deze eisen
gelden ook voor gehouden ganzen. Wij hebben geen aanleiding om aan te nemen dat
aan deze eisen niet wordt voldaan. Overigens zijn wij niet het bevoegde gezag om
hier toezicht op uit te oefenen.

3.

Op welke wijze borgt het provinciebestuur het welzijn van deze dieren als ze worden
ingezet met gebruikmaking van de provinciale vrijstelling?
Antwoord
Wij borgen dat niet. Het welzijn van gehouden dieren is de verantwoordelijkheid van
de houder van die dieren en, indirect, van het bevoegd gezag voor de Wet dieren. Zie
verder de beantwoording van vraag 2.

4.

Wordt hierop gecontroleerd en gehandhaafd? Zo ja hoe vaak en wat zijn de
bevindingen? Zo nee, waarom niet?
Antwoord
Het gebruik van lokganzen is bij bestrijdingsacties in de zomerperiode toegestaan
zonder dit vooraf te melden. Er wordt niet speciaal gecontroleerd of lokganzen worden
gebruikt. Bij de controles op het gebruik van de ontheffingen voor beheer en
schadebestrijding op de ganzen is tot nu toe slechts een enkele keer de inzet van
lokganzen geconstateerd, dit geeft dus geen overkoepelend beeld. Er zijn in het veld
geen onregelmatigheden waargenomen.

5.

In artikel 3.9, tweede lid onder c van het Besluit natuurbescherming staan lokvogels
genoemd als toegelaten middelen. In het achtste lid staat dat de ganzen gefokt
moeten zijn, niet blind of verminkt mogen zijn en de vogels moeten beschikken over
voldoende voedsel, water, lucht, beschutting en bewegingsruimte; verder moeten
worden gehouden volgens de regels van de Wet dieren en moeten ze voorzien zijn
van een juiste pootring.
A)

Op welke wijze wordt het welzijn van deze dieren in het algemeen geborgd?

Antwoord
Voor toezicht en handhaving van de Wet dieren zijn de Landelijke inspectiedienst
Dierenbescherming en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit verantwoordelijk.
Zie verder de beantwoording van de vragen 2 en 3.

B)
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Volgens onze informatie worden deze lokvogels gebruikt bij de ganzenjacht in de
Hoeksche Waard. Bent u met ons van mening dat de lokvogels niet worden
gehouden op een manier, zoals ingevolge de Wet Dieren is voorgeschreven,
zoals verschillende soorten ganzen, die samen worden gehuisvest met een
broedende gans (zie de bijlage met foto’s)? Zo nee, kunt u onderbouwd
antwoorden waarom niet?

Antwoord
Het beoordelen van situaties op grond van de Wet dieren is niet onze bevoegdheid.
Zie verder de beantwoording van de vragen 2 en 3.

C)

En bent u met ons van mening dat dieren, die op een dergelijke manier worden
gehouden al helemaal niet ingezet mogen worden als lokvogels bij de
schadebestrijding, waarvoor GS vrijstelling hebben verleend? Zo nee, waarom
niet?
Hoe lang mogen de lokganzen worden gebruikt als levende lokgans?

Antwoord
Zie antwoorden vraag 1 t/m 4. Zolang de ganzen gehouden worden conform de
daarvoor geldende regelgeving, kunnen de ganzen conform de verleende ontheffing
worden ingezet bij het beheren van de populaties ganzen in Zuid-Holland.

6.

De praktijk leert dat pootringen fraudegevoelig zijn. Bent u met ons van mening dat
het houden van lokganzen overtredingen met ringen en het vangen van in het wild
levende ganzen in de hand kan werken? Zo nee, kunt u beargumenteren waarom
niet?
Antwoord
Het houden van toezicht op pootringen behoort niet tot het takenpakket van de
provincie. Wij beschikken daarom niet over de kennis om op deze vraag een
bevredigend antwoord te geven.

7.

Hoe vaak is er de afgelopen twee jaar gecontroleerd op het houden van deze dieren
en hun leefomstandigheden?
Antwoord
Zoals hierboven reeds aangegeven behoort het toezicht op gehouden dieren niet tot
het takenpakket van de provincie. Om die reden hebben wij geen zicht op de
eventuele controles op het houden van ganzen.

8.

Daarnaast mogen bij het doden van ganzen ook slag- snij en steekwapens worden
gebruikt. In eerdere vragen (10 juli 2018)[1] hebben we al verwezen naar het grote
dierenleed dat deze methode met zich meebrengt. Deelt u de mening van de Caring
Vets dat ook het gebruik van slag- snij- en steekwapens voor ganzen niet gebruikt
zouden moeten worden?
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9.

Hoe beoordeelt u deze informatie van deskundigen en bent u bereid het gebruik van
slag- stoot- en steekwapens uit de vrijstelling voor het doden van doden
faunabeheerplan grauwe ganzen, kolganzen, brandganzen en Canadese ganzen te
halen?
Antwoord
Ganzen worden gedood met het geweer. Als de gans na een eerste schot niet direct
dood is, zal het geweer nogmaals worden gebruikt om het dier snel uit het lijden te
verlossen. In incidentele gevallen kan het geweer echter om redenen van veiligheid
niet gebruikt worden om een gewonde gans uit het lijden te verlossen. Daarom is het
gebruik van slag-, snij- of steekwapens in de Verordening uitvoering Wet
natuurbescherming Zuid-Holland toegestaan, uitsluitend voor het snel kunnen doden
van gewonde dieren. De inzet van een slag-, snij- of steekwapen is nadrukkelijk een
noodmaatregel om in alle omstandigheden een gewonde gans snel en verantwoord uit
het lijden te kunnen verlossen.

10.

Kunt u een overzicht geven van de schades in de afgelopen vier jaar én het aantal
ganzen dat in de afgelopen vier jaar in Zuid-Holland is gedood? Hoe beoordeelt u
deze gegevens en wat is uw conclusie?
Antwoord
Zoals bekend zijn de getallen van de werkelijke schade niet te produceren. Voor zover
de grondgebruiker de schade groot genoeg én kansrijk genoeg achtte voor een
vergoeding én daarom een schadeclaim heeft ingediend bij Bij12 (Faunafonds) zijn de
Zuid-Hollandse getallen als volgt:
Getaxeerd

Uitgekeerd

2014

€

773.247

€

719.560

2015

€

648.906

€

574.816

2016

€

837.593

€

783.319

2017

€ 1.155.420

€ 1.073.083

Het aantal voor Zuid-Holland gerapporteerde gedode ganzen is als volgt:
2014

53.506

2015

61.373

2016

82.704

2017

76.159

Onze conclusie is dat beheer nodig blijft om hogere schade te voorkomen.

11.

Bent u bereid om in het belang van dierenwelzijn het gebruik van levende lokganzen
en het gebruik van slag-, stoot- en steekwapens uit de vrijstelling te halen? Zo nee,
waarom niet? En bent u dan op zijn minst bereid om nader onderzoek te plegen naar
de gevolgen voor dierenwelzijn m.b.t. het gebruik van levende (lok)ganzen en slag-,
stoot- en steekwapens als middel om ganzen te doden?
Antwoord
Nee, zie bovenstaande antwoorden.
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[1] https://zuidholland.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragenfaunabeheerplan-knobbelzwaan

Den Haag, 1 1 september 2018
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,
voorzitter,

drs. H.M.M. Koek

drs. J. Smit

